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 چکیده

  ۀو »اشی  سین«ن« نوشی   گورکی  ماکسیی های »مادر« اثر در رمان  انزن  حضیور و نقش  در این پژوهش، بررسیی     

های نویسیندگان در اویییش شیت یی  زن اسی  و شیناه  و اواوت دیدگاهقرار گرف    و مقایسی مورد بررسیی   ابراهی  دارابی

دهد ک  میدسی اورد این پژوهش نشیاناسینادی اسی .   -ای. روش احقیق در این پژوهش ک ابتان اسی نشیان داده شیده

همچنین گورکی سییییمیای زن را در دو بمید »میادر در خیانی « و »زن    ؛کننیدمی  نی  اییکییدگورکی و دارابی بر نقش زن در خیا

شیود. این عشیق در رمان »مادر« ب  ی  احسیا   میدهد. عشیق شیدید مادران  در هر دو اثر دیدهمیانق«بی و منارز« نشیان

ک  زنان ب  یییورت یری ی ب  کنی   در رمان »اشیی  سیین«ن« م«حظ  میشییود.  عظی  نسیین  ب  هم  منارزان اندیم می

قهرمیان اثر در غییاز فقا از روی عشیییق، ر ن در ادامی  بیا در   ،نیلوونیاکننید، امیا در رمیان »میادر«،  پسیییران خود کمی  می

 .کندعدار ی اج ماعی و برای غزادی خلق ب  پسرش کم  میبی

 قهرمان زن، رمان، مادر، ماکسی  گورکی، اش  سن«ن، ابراهی  دارابی، اطنیقی.  ها:کلیدواژه

 مقدمه  -1

های ان قادی، اج ماعی و سیوسییاریسی ی  نویسیی رااریسی  اسی  ک  دارای جنن ارین م ااب ادبی در داسی انی ی از مه 

ز طرفان  و ب  دور ابینان  و بیبا دیدی واق رااریسی ، جامم  و وقای  مربو  ب  غن را   ۀاسی . در رااریسی  اج ماعی، نویسیند

ناپذیر با زندگی  پیوندی جداییدر رااریسیی  اج ماعی،  بنابراین نوع دید ادبیات    ؛کشییدایراض شییت ییی خود ب  ا ییویرمی

. در حقیقی  یی  امیامیم اردانید، دگیذاشییی ی   زیربنیای عوامیم ایاریتی و اج میاعیی کی  بر نویسییینیده اییثیر  و  اج میاعی بر پیایی 

 .گیردش م می  جامم  دوجانن  میان ادبیات و

مم از   و  پردازی و ه  از رحاظ بیان مسیاام اج ماعی اثری پرحرک ه  از نظرشیت یی    ماکسیی  گورکیاثر   مادررمان  

دهنیده  نشیییان  میادرهیای م  یب رایاریسییی  اج میاعی در رمیان  ارین مؤروی ممی  اسییی . وجود مه هیای جیادر انم یا  واقمی ی 

ها و اسی  ماجراها، شیت یی  کوشییده  گورکیهای مت لش غن م  ب اسی . این رمان از اییو  و جنن  دۀایثیرپذیری نویسین

ب و مشییاهدات عینی خود بر  عنایییر داسیی انش با ایییو  م  ب رااریسیی  اج ماعی منطنق باشیید و با اسیی واده از اجار

ها و بیان دقیق رخدادهای اج ماعی در این رمان،  یابد. نویسینده با سیاخ ن شیت یی  نمایی« در داسی ان دسی »واقمی  

خویش بنگرد. او زنان را ب  عنوان   ۀنهد اا بدین وسییل  ب  رویدادها و ممضی«ت جاممروی خواننده می نمایی فراامام  ۀغیین

اسی  ک  بررسیی اوییای این قهرمانان زن و نگونگی نمایاندن غن ب  متاطب باع  ن وارد رمان خود کردهقهرمانان داسی ا

 درکی به ر از این رمان خواهد شد.



های زنان و مردان سیرزمین غرربایجان از غن برای روای  دالوری  دارابی»اشی  سین«ن« ه  عنوان داسی انی اسی  ک   

اسی ؛ شیاید ه  وج  ها در ی  شیرایا خا  ااریتی رق  خوردهزنانی ک  سیرنوشی  غنمردان و شییراسی ؛ دالوربهره برده

غن اشیاره ب  مرد او  ح وم  ملی دموکراای  غرربایجان اسی  ک  در قام  و اسی واری سین«ن، وری با نشیمان    ۀاسیمی

مردم   فرزندان ییدیق و منارز  هایطور نی  امنیر کرد ک  نویسینده ب  ایسیی از دالوریاوان ایناسی ؛ میگریان ا یویر شیده

های مردم سیرزمین خویش در  اسی  اا در سیراسیر رمان ا یویرگر مقاوم این عنوان را برگ یده  ،اندها شیدهک  قربانی ف ن 

 خواهی ی  مل  در ه  غمی د.جویی و غزادیهای بشری را با عدار برابر نامردمان باشد و عشق ب  مردم، وفاداری ب  غرمان

هایی ک   گیرند. داسی انمورد اوج  قرار نمی ممموالً  ،کنندها ایوا میبا وجود نقش مهمی ک  در پیشینرد داسی انزنان  

شیود اما نام این زنان ب  عنوان نقش فراوان یاف  می  ،واق  شیت یی  اییلی هسی ند  زنان در غن نقش مهمی داشی   و در

شیود. »در دنیای مماییر، های او نمیها و قهرمانین و ویژگیشیود و اوجهی ب  شیت یی  زم مم مردان داسی ان روای  می

اسی . زنان و مردان ع یر حا یر در اثر حس فرهنگ مردسیاالر، زنانگی ب  موهوم عمیق غن از دسی  رف   ۀاز پس سییطر

 .(1  -3: 1395یرینی دارند« )مردا ،   در درون خود احسا  خألن ردن این روح زنان  

  مادر« »  رمان  دو  در  انهای زنوجوه اشی را  و اف را  و ویژگی  احلیلی،  -ا ب  روش اویییویاین پژوهش بر غن اسی  ا

 .کندرا بررسی ،نویسنده ایرانی،  (1314و رمان »اش  سن«ن« دارابی )  ،روسی  ۀنویسند  ،(1868گورکی )

 پیشینۀ پژوهش-2

  پردازیشت ی   و  هاقهرمانی  ،زنان  مش «ت و  گیردمی  انجام زنان  مطارمات  زمینۀ  در  بسیاری هایپژوهش امروزه       

 شیت یی   اطنیقی  نقد ب   مدرسیی  مر یی  جمل   غن از.  دهندقرارمی  بررسیی  مورد را  مت لش جوام   در  زن  جایگاه  کم  در و

  در  زن  جایگاه  اطنیقی بررسیی  عنوان  با  رخشیانی  مر یی نامۀ  پایان  همچنین.  اسی پرداخ    فارسیی  مماییر  هایرمان  در  زنان

  قهرمانان   پردازیشیت یی  بررسیی ب   باقری  نرگس .  زنان  درباۀ اسی   پژوهشیی، دانشیور  سییمن  و  احمدغ  ج«   هایداسی ان

 می«ن  و  غبادیدور   محمود  غثار  در  زن شیت یی   اطنیقی بررسیی ب   پناهی شیهرام  همچنین و دانشیور  سییمین  غثار  در  زن

  بندی طنق   زنان  مطارمات  زمینۀ  در را  هاغن پژوهش  اوانمی  ک   اندپرداخ   خود  ارشیید  کارشییناسییی نامۀ  پایان  در  کوندرا

 کرد.

 ادبیات تطبیقی   -3

  ایط«حی ادهیییییی نه  فرانسوی و برابر   laLitterature  Comparee   ارلوییظی ایییط«ح»ادبیات اطنیقی ارجم  اح 

Comparative  Literature    گران جهان، نارسییا و منه  اسیی . این ایییط«ح ب  اع قاد امام اطنیقدر زبان انگلیسییی  

 (.16م: 1962«حات پیشینهادی یارب کند« )ه« ،  طخود را بر سیایر ایی  اسی اوانسی    ب  سینب کوااهی و اخ  یار ام ا  اسی 

های خود در ستنرانی  یلمنو  بار  نتس ین  فرانس  مییییهد ادبیات اطنیقی در ممنای علمی غن اس . در این کشور بود ک »

نند محق قان بر غنند ک   (؛ هر18م: 1996)برونیم و هم اران،    «ادبیات اطنیقی را ب  کار برد  م. اییط«ح  1828در سیا   

  گو ند »شییوه و روش علمی مشیت و و ممی نی نییییداشی  و در می غن سیتن غن ادبیات اطنیقی ک  ویلمن و مماییرانش از

 این سیتن بدان ممنا اسی  ک   (.181:  1374کوب،  )زر ین  سی  بین شیاعران ممار  مت لش بود«واقییییی  فقا نوعی مقای



ها بییود شد. در این سا غراس    های یحیح علمینوزده  مییی«دی ب  شیوه  ۀهای سدانها در واپسین سا   اطنیقی  ادبیات

، دفاع کرد. این رسیار  نتسی ین پژوهش طنی ادبیو-جهان  و اییو  روسیودک رای خود با عنوان    ۀاز رسیار  ژوزی ا سی »ک   

 (.3م: 1956)گویارد،    «غیدب  شمار می فرانس   در  جدی و عارمان  پیرامون ادبیات اطنیقی

عملی و اطنیقی شاهد بود و در    هایپژوهش  ۀعری  ای را درنوزده  اییحو الت گس رده  ۀهای سدک  واپسین سا با این

های دند، بییییاید اع رای کرد ک  در ده کرکرسیی ادبیات اطنیقی را دایر   های فرانسی  و غمری ااین مد ت بمضیی از دانشیگاه

این   ۀشید؛ نویسیندبود ک  نتسی ین ک اب عییییلمی و جییییام  در باب ادبیات اطنیقی در یرب نگاشی    بیسی    ۀسید  غیازین

امریوی  ۀ ک  در اراا از مماییران وی  و جهان بود. فرانسی   ارین اسیااید ادبیات اطنیقی دری ی از ب رگ  پم وان ایگ  اب  ک

 و  کاره ماریو   ،ژان ماری،  پم هازار،  باردنسییژرژه فرنان  اوان ازمی،  اندگیری داشیی  علمی از ادبیات اطنیقی نقش نشیی 

جهان    در  اطنیقی  گران برجسی   و هم اران ایشیان بود ک  نتس ین م  ب ادبیاین اطنیقنام برد. ب  هم     گویارد  فرانسیوا

یاف  و اییییا اواسیا   گسی رش  پدید غمد؛ همان م  نی ک  بمدها در ایلب کشیورهای اروپایی یمنی م  ب اطنیقی فرانسی 

 بیس   انها م  ب موجود در ادبیات اطنیقی در جهان بود.  ۀسد

 ماکسیم گورکی  »مادر«رمان زن در   -4

بیند ک  فردی نامشیتو و ییرعادی و یا عجینی را ک  با اشیتا  ممموری  رااریسی  ب  هی  وج  ر ومی نمی ۀنویسیند

گ ین  ،کنید. او قهرمان خود را از مییان مردم و از هر محیطی ک  بتواهدعنوان قهرمان داسییی یان خود ان تیاب   بی   ،فر  دارد

کند، این فرد  نوعان خویش و وابسیی   ب  اج ماعی اسیی  ک  در غن زندگی میه   ۀن حا  نمایندکند و این فرد در عیمی

  ۀ ک  نویسیندوق ی . مث«ًوری فردی مشیتو و ییرعادی نیسی   ؛ثر ی  عده از مردم باشیدؤبرجسی   و م ۀمم ن اسی  نمون

، افسیر ج   یا سیرباز را  تاب قهرمانهی  شی ی نیسی  ک  در ان  ،خواهد جنگ را مو یوع ک اب خود قرار دهدرااریسی  می

ثیرات غن محیا در او خیلی بیشی ر از یار و ازیرا غن سیرباز ب  میدان جنگ خیلی ن دی    ؛دهدمی  بر فرمانده رشی ر ارجیح

 دهند، همین اس .میاهمی   نشانها ب  افراد کون  و بی. عل   امایم بارزی ک  رااریس فرمانده اس 

سیازی شیرایا مناسیب برای اقشیار جامم  برای ایجاد ی  بسی ر انق«ب  غماده  ،در داسی ان »مادر«  گورکیارین هدی مه 

از نتسی ین ییوحات شیروع رمان، پس از مرگ پاو  )ک  خود نمادی از  ااحاد و رهنری اسی .  سی  عامم غگاهی،  با ایکید بر

ای از اقشیار  نماینده هاشیوی  ک  هر کدام از غنمی  رومادر روب  ۀاسی ( با رف  و غمد اشیتاییی ب  خان  ح وم  فاسید ا ار

»مادر اا سی  روز ررزید و هر وق   های وحشی ناکی بودند:نند برخی از این افراد از نظر مادر غدم مت لش جامم  اسی . هر

 ،واهند غمداو خ ۀهای وحشیی ناکی باشییند، ب  خانهایی ک  قاعدااً بایسیی ی غدمغورد ک  غن اشییتا ، یمنی یرین ب  یاد می

شینن  ع یر، پاو  از   ...  بودندها بودند ک  این راه اازه را پیش پای پسیرش گذاشی  همان  ایسی اد. ح ماًقلنش از اژش باز می

غن   ب  مادرش نگاه بی ،خواسی  بیرون برودکارخان  غمد، سیر و رویی شیسی ، رناسیی عوض کرد و در حاری ک  دوباره می

ااب و اوان ب  روی مادر بی کن  ن رسییی، ها...میگردم و خواهشمن اآلن برمی  ،غمدند بگو بنشیییننداگر  »  کند ب  او گو :

 .(21:  1394)گورکی،  نیم   اف اد«



نگران   کام«ً ج ای ایب  گون   ،زیر زنی ناشینا  ک  بمداً نقش قهرمان زن داسی ان و همراه مادر خواهد شید ۀیا در نمون

 اس :اوییش شده

از راه رسیید. وق ی مادر در ب  روی او   ،اندام ک  پیراهن سییاهی ب  ان داشی ای ظهر، بانویی بلند باال و خوشه»ن دی ی

  را گرف  و گو :   الگیپ بر زمین انداخ  و ب  شیدت دسی     ،مهمان نمدان کون  زردرنگی را ک  ب  دسی  داشی   ،گشیود

بانو در حاری ک   جواب داد: بلی، ،شی ی رنا  مهمان جا خورده بودمادر ک  از    طور نیس ؟شما مامان پاو  هس ید، این  -

بودم. برادرم ب  هطور هسی ید ک  من پیش خودم مجسی  کردداشی  گو : شیما همانغیین  از سیر برمی  یک«هش را در جلو

ه  دوسی  هسی ی .  ها اسی  ک  با بود ک  شیما پیش او خواهید غمد و با او زندگی خواهید کرد. من و پاو  مدتمن نوشی  

 .(239: 1394  )گورکی،  زد.«او ایلب از شما با من حری می

 زبان زنانه  -4-1

های  و م ناسیب با شت ی  زنان   او راتزنان و   ، حو  محور خانواده، مسیااممادررف   در داسی ان    های ب  کاردایرۀ واژه

»د  دردمندش را ب  طرزی مطنوع نوازش    شیود:میزن داسی ان اسی . در نمونۀ زیر احسیاسیات مادر ب  خوبی نشیان داده

شینید، و این سیتنان اف ار مهمی در او بیدار هایی میخودش و زندگیش ننین حری  ۀکرد. نتسی ین بار بود ک  دربارمی

انگیت نید و اف یار و هیا پیش بی  خواب رف ی  بودنید، احسیییا  خیاموش نیار یییای ی او را از زنیدگی برمید کی  از میدتدنی کرمی

د و مدای مدید از هر  کرنمودند. ماجراهای کودکی خود را با رفقایش برای پسیرش نقماش را احیا میرات جوانی گذشی  ث ای

داد ک  نرا مینکس برای او او ییح  دانسی ؛ هی  وه و شی ای  نمیوری مانند دیگران نی ی ب  ج  شی    ؛دری سیتن گو 

او و  ۀغن نی هایی ک  نشیمان او، نهر  ۀر غنجا نشیسی   بود و همپسیرش د  اکنونو   زندگی این هم  دردنا  و مشی م اسی 

بود شده نشس  و برای پسری ک  ب  این خوبی ب  زندگی مادرش واردب  درش می  ،کردندزبان او ب  یورت کلمات بیان می

 ب  حا  مادران ممموالً  شید.سیوزاند، سیرشیار از یرور و اواخر میگو  و ب  حارش د  میهای خود او با او سیتن میو از رنج

 ی الخ و در  ق حقیق  بود، حقی  ،گو زندگی زنان می  ۀدربار  پاو ن  غن دانسی . هرمادر این را می  سیوزاند.کسیی د  نمی

خوب، حاال    -  کرد.اش خیلی احسیاسیات شییرین در اب و ااب بودند ک  رطش و نوازش مجهورشیان د  او را گرم میسیین 

 .(27:  همان)  خواهی ن  ب نی؟«می

 بیان جزئیات امور  -4-2

این ویژگی    گورکیهاسی . در غثار  داسی ان  نگری در روایهای مه  زبانی دربارۀ زنان، اویییش و ج ایی ی از ویژگی

رود. جمل  ها های کوااه و سیاده ب  کار میها ب  سین  رااریسی ی و در قارب جمل برجسی   اسی . در غثار او اویییش  بسییار

 اس : های گورکیاند؛ این ویژگی وج  یارب سن  نگارش داس انطنیمی و ساده ب  کار رف   ایلب

زنده و پرشیور بود. در نشیمان زاو و درشی ش رنتندی ییریح و   حرکااشوری    ؛زدبود و کند حری می»ییدایش گرف  

های  های کون ش حلق باالی گوش  بر  و بود  اف اده ری ی  هاینین  اکنون  ه   از  هایششیییقیق  بر  شییید،ده میجوانان  دی

... مادر جواب داد:   وری حا یرم ی  فنجان قهوه بنوشی   ؛گو : گرسین  هسی    زد.موی خاکسی ری همچون نقره بر  می

این راسی  اسی  ک    -غهسی   پرسیید:    ،غوردکن  و در حاری ک  قهوه جوش را از قوسی  درمیهمین حاال برای  درسی  می



کشیید، سییگاری از اوی غن در  قوطی سییگار نرمی کون ی از جیب خود بیرون ...  خیلی زیاد  -زند؟  پاو  از من حری می

مادر  یمن    شیما برای او خیلی نگران هسی ید؟  -  زد پرسیید:غورد و غاش زد، و در حاری ک  در عرض و طو  ااا  قدم می

زد. ناراح یش در برابر غن می  رنتند  ،ررزیدسییوخ  و میغبی رنگ نراو ار لی ک  زیر قهوه جوش می ۀنگاه کردن ب  شییمل

 (.166: 1394« )گورکی،  بودخان  در عمق شادی ناپدید شده

 زیر دق  نگاه مادر نشان از ج ای نگری او دارد: ۀدر نمون

زدگی وجود داشی . کرد. در وجود غن زن نی ی نام ماد  و بسییار جسیوران  و حاکی از شی اب»مادر ب  دق  نگاهش می

بنینید؟ وق ی ه اران غدم روز بی  روز در  یییمن کیار کردن کشییی ی     ،نی  بیاییدای م و ر گوی : مگر بیش از غنافی »میادر بیا قیی 

غهسی   گو :    ایگنا   دیگر بیش از غن ن  باید دید؟ ،هایی پو  بری دک  ارباب ب واند برای ننان اوریحشیوند برای اینمی

  ؛ دیگر فراموش نتواهد کرد  ،را ه  اگر غدم ی  بار بشینود غور اسی . سیرگذشی  خودشهای او کسیار دادن ب  حریگوش

خلقی یادغور شد: عل ش این اس  ک  سرگذش  او برای خودش با کج  ینینر  کند.وری او همیشی  همان مطارب را ا رار می

این وییش بارها شیده ام، با  هم  نی  اسی ... او این را بوهما من از زبان خودش ده بار شیرح زندگی او را شینیدهۀ در برگیرن

زاد اع قاد  اف د. در زندگی رحظاای هسی  ک  او حا یر نیسی ی ب  ررار  و جنون غدمیک  غدم در ییح  غن ب  شی  می

ب  راه   سیوزد. بلی، ب  حا  ینی ه ، نون او نی  اشی ناهاًپیدا کنی... رحظاای ک  او در  ب  حا  همگان، از ینی و فقیر، می

ها، برادران گویی: هی؟ غدماسی  و نشی  ثروامند را ط«. او ب  خودت میگرسینگی کور کرده رود. نشی  فقیر رایلا می

ای خورد، نشیمانش را بازکرد و روی بیمار ی    باشیید!من! ا انی ب  خود بدهید و ف ر ب نید، از ف ر کردن واهم  نداشی  

نجا پوسی ینی از پشی  گوسیوند غورد و روی سیاوری  ییدا از جا برخاسی ، ب  درون کلن  رف ، از غبی ژا زمین دراز کشیید.  

های سییاهی  سیر  و غن رنتند احری  غمی ش هی م ۀاجا  با غن نهر  انداخ ، پس از غن، دوباره در کنار سیوفی نشیسی .

اش و با پ  پ  شییمل  دره   غکرد، یییدای دوسیی ان، اندیشییمندان  با ار  و ارو  روشیین می  ،بودنداش کردهرا ک  دوره

منارزات    ۀوردن حق حیات، و دربارغها در دنیا برای ب  دسی   اودهۀ  منارز  ۀکرد ب  ییحن  دربارسیوفی شیروع. ..غمیت می

هیای م میدد برای  هیای عظی  کیارگران فرانسیییوی در جنگیمهیای مردم ایررنید و پیروزیدهقیانیان غرمیانی و بیدبت ی  ۀگیذشییی ی 

 .(277)همان:    اح یم غزادی«
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اس . جهانی ک  اا پیش از این،  هک  شاید اا قنم از این ب  ندرت ب  غن پرداخ   شدویی  ربا دنیایی روب در این داس ان  

کنندۀ ایلی  ه  مردان در بیش ر وجوه زندگی اج ماعی امیین  ها برخوردار بودند و بازها و روای مردان از محوری  داس ان

ها را گ  حضیورشیان فضیای داسی انگ  پرداخ ند وای میم ن ب  ایوای نقش و وظایش کلیشی  نیبودند و زنان در حاشییۀ ا

کند، م واوت اسی . دیگر، زنان در قارب مادرانی  میدر این داسی ان ممرفی  ماکسیی  گورکیکرد؛ اما جهانی ک   الطیش می

هایشیان را در نهاردیواری خان  و غشیژ خان  سیاع کنند و یا بیشی ر  فداکار ک  امام وجودشیان را وقش اعضیای خانواده می

 شوند. کنند، ا ویر نمیسژری می



سیمی و کوشیش  در    حداقمغیند و یا  ای جنسیی ی بیرون میههای سین ی و کلیشی مادران این داسی ان از پوسی ۀ نقش

حدودۀ خان  اسی  و خارج از م،  دارند ها در غن حضیورخارج شیدن از غن هسی ند. ح ی بیشی ر فضیایی ک  شیت یی  برای

 :گیردش م می و دادگاه ا اری شهر  ،داس ان بیش ر در فضای کاری

اش خیلی   ی الخ و در سییین ق گو  حقیق  بود، حقیزندگی زنان می  ۀن  پاو  دربارغن دانسیی . هر»مادر این را می

خواهی ن  خوب، حاال می  -  کرد.احسییاسییات شیییرین در اب و ااب بودند ک  رطش و نوازش مجهورشییان د  او را گرم می

خواه  یاد بگیرم و سیژس ب  دیگران یاد بده . ما کارگران باید در  بتوانی . باید بدانی ، باید بوهمی  ک  نرا می-  ب نی؟

مادر از دیدن نشییمان غبی همیشیی  جدی و خشیین پسییرش ک  اکنون با غن هم    گذرد.زندگی این هم  بر ما سییت  می

های ک  دان و  و حا  غنخوشیحا  بود. بر رنانش رنتند خویوی حاکی از خرسیندی شی ُ  ،دزدنمحن  و م«طو  بر  می

بود: ه  ب  وجود خوش دو احسیا  م ضیاد شیدهررزیدند. در غن واحد دسی هایش میاشی  هنوز در نین و شی ن گون 

کند ک  او خیلی  اوانسیی  فراموشهای زندگی وارد بود و ه  نمینازید ک  ب  این خوبی ب  دالیم فقر و ف«ک پسییرش می

 یید این گذران بتور و نمیر ک  مادرش و  اسیی  ی   و انها برزند و ا ییمی  گرف  مثم رفقایش حری نمی ؛جوان اسیی 

  )گورکی،   غید؟«وری طول  من، غخر از دسییی  او ن  برمی  - خواسییی  ب  او بگوید:وارد منارزه شیییود. می  ،دیگران دارند

1394 :27). 

رااریسی  ممطوی ب  عین  »،  هایی مانند سیوررااریسی  یا مدرنیسی  ک  ممطوی ب  کاوش در رهن هسی ندبرخ«ی جننش

ارسیینا    های یارناًپروریها و خیا همنا  دارد و اوهام و کابو رااریسیی ی حا  و هوایی و. داسیی ان کوااه سییوراسیی 

ای از امر عینی و امر رهنی  واقمی ، یا غمی ه  ینی از واقمی  و فراراا  ارک. امر سیورگذاردمیشیت یی  اییلی را ب  نمایش

کند  خود را اشریح  ۀرااریس ( نی  دیگری اس : باید جامم) نویس در این دورهکار رمان»اما  ؛(  83:    1389  ،)پاینده«  اس 

کار مور  دارد و در حقیق     ار نویسنده از ی  رحاظ شناه  زیادی ب کدهد و های موجود در این جامم  را نشانو »ایپ«

 (.271: 1391  )سیدحسینی،« نویسنده »مور  عادات و اخ« « مردم و اج ماع خویش اس 
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های  رحن مادر در این داسی ان ب  شییوۀ رااریسی  اج ماعی و عاطوی اسی ؛ زیرا »احقق رف ارهای عاطوی ی ی از جنن 

های رحن این ک  به ر اس  اا پایان داس ان  از ویژگی( 140:  1396لو و هم اران،  مه  حیات غدمیان اس « )مهری بیگدی

های داس ان نی  باشد. نویسنده رحن خا  داس ان خود را ی سان باشد و دنار اغییر نشود. رحن باید م ناسب با شت ی 

با   ،کندرحن ییحن  و بیان او فر  می  ،مث«ً اگر راوی داسی ان ی  ممل  باشید  ؛کندهای مرانا بیان میاز طریق شیت یی 

طور ک  هر طیش از افراد اج ماع خ یویییات اخ«قی »روحی« اج ماعی  وق ی ک  راوی داسی ان ی  کود  اسی . همان

های  د ب  امداد شیت یی اوانشیان ایثیرگذار اسی . نویسینده در ی  داسی ان میک  بر سیاز و باف  ک«می  ارندخا  خود را د

»هر انسیانی، ممموالً دارای رحنی راای اسی  ک  در شیرایا مت لش،  های مت لوی را بسیازد.رحن  ،م واوای ک  حضیور دارند

های مت لش بایسی  در موقمی های داسی انی ه  میغمی د. شیت یی های انگیت   شیده از غن شیرایا میغن را با رحن

باشیند. اوج  نویسینده ب  این خ یل  غدمی و ا«ش برای خلق غن و اوق  داشی  برحسیب شیت یی  خود رحنی درخور  



:  1389  پور،)مندنی  رساند«هایی را ب  وی ارزانی دارد، خاا  کاری داس ان را ب  اوج میخواننده از نویسنده ک  ننین دق 

145). 

 شود:میدر نمونۀ زیر درسوزی مادر نسن  ب  فرزند دیده

  -کنی؟ مادر غه کشیید، ییوراش را با پیشینندش پا  کرد و گو :  و پرسیید: ها مادر، نرا گری  میپاو  ناراح  شید  »

غرود، ننان    پسیر ب  سیم  او خ  شید و با ییدایی خشی  ارسیی؟ مادر اقرار کرد ک : غری.می  –طوری... نمی دان ... همین

نند از کما ح وم  می میری ! و کسیانی ک  براز همین ار  اسی  ک  هم  داری  می  -  ای طری اسی ، گو :گویی با بچ 

شیود ن رسیید؟ من در  نطور می !م در مشیو  -کنان گو :  مادر نار .  ارسیانندگیرند و باز بیشی ر ما را میهمین ار  بهره می

اوان  ب ن .  بنتش، مادرا من کار دیگری نمی  -  اری جواب داد:ار و ب  رحن م«ی ام! پسیر غهسی  امام مدت عمرم ارسییده

بایسی ی    اًهایی ک  قاعداغورد ک  غن اشیتا ، یمنی یرین مادر اا سی  روز ررزید و هر وق  ب  یاد می و از خان  خارج شید.

ها بودند ک  این راه اازه را همان  ایسیی اد. ح ماًقلنش از اژش بازمی ،های وحشیی ناکی باشییند، ب  خان  او خواهند غمدغدم

در حاری ک  دوباره   ؛، سر و رویی شس ، رناسی عوض کردشنن  ع ر، پاو  از کارخان  غمد ودند.بپیش پای پسرش گذاش  

گردم. خواهش  اگر غمدند بگو بنشییینند من اآلن برمی-  ک  ب  مادرش نگاه کند ب  او گو :غنبی ،خواسیی  بیرون برودمی

 (.42: 1394« )گورکی،  ...  کن  ن رسی، هامی
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ای  و م ن غن در بس ر ی  شرایا اج ماعی واقمی و در دورهس  ااریتی و سیاسی ک  مضمون  سین«ن« رمانی ا»اشی   

نویسید: رمان ااریتی، رمانی  دربارۀ رمان ااریتی می  جما  میرییادقیاسی .  از ااریخ منارزاای مردم غرربایجان شی م گرف  

در    های گذشی   بازسیازی شیود. یارناًهای دورهنهضی   اسی  ک  در غن اشیتا  برجسی   و ااریتی و سیلسیلۀ حواد  و

اند و فرهنگی در حا   شییود ک  در غن دو عامم فرهنگی با ه  در کشییم شمی  ای ا ییویرهای ااریتی، ع ییر و دورهرمان

خی ند و در حواد  های ااریتی برمیشیت یی   یامرگ و فرهنگی در حا  زایش اسی . از میان این کشیم ش، شیت یی   

ای واقمی جرییان هیای احقق ییاف ی  دارنید و بر محیا و زمینی هیای ایاریتی اقرینیاً ییییحنی کننید. رمیانکی  میواقمی شیییر

کند، مثم شییود و وقای  داسیی ان در غن ا وین پیدا مییابند. گاهی فقا ب  همین یییحن  و محیا و زمین  اک وا میمی

وری ییحن  و محیا    ؛ت یی  ااریتی در غن وجود نداردنویس انگلیسیی ک  هی  شی داسی ان  نارر  دی ن اثر ر«  »ق ی  دو شیه

واق    پذیرد؛ درانق«ب کنیر فرانسی  ننان ا یویر شیده ک  خواننده، ع یر انق«ب را همچون شیت یی  ااریتی داسی ان می

داسی ان بر  های ااریتی اگر  در ایلب رمان»اما ممموالً    ؛سی اشیده  ا، جانشیین شیت یی  ااریتییا یویرپردازی ییحن  و مح

  -  ۱۷۶۹دهند، مثم ناپلئون )میها در دورنمای رمان خودی نشییانهای ااریتی نگردد، غنمحور شییت ییی  یا شییت ییی 

غمی د و اشی ا  م نوع و گوناگونی از این غمی ش ب  ااریخ با داسی ان می  ها( در رمان »جنگ و ییلح«. در این رمان۱۸۲۱

 .(532:  1391)میریادقی،«  غیددس  می

های طنقاای رمان خود شییت ییی و شییناخ  سیییاسییی و اج ماعی ینی خود، غن را در وجود قطب ۀبنا ب  اجرب  یداراب

موران و م دوران ح وم  و یکری  حر  قدرت و مار ی  را در رف ار و اقدامات م ۀسیازد. نهرمادی  بتشییده و نمایان می



خواهان و دوسیی ی را در قام  ارقیجویی و نوعار طلنی، عدزینای امید و عشییق، جسییارت، حق ۀاوباشییان مار ان و نهر

سی . وق ی ک  هواداران ثروت و قدرت،  افراز و فرود مضیمونی رمان مواظب خوانندگان خود نی    او در امامی.  برابری طلنان

کنند،  نمیم دوران خوانین و مار ان برای حوظ موقمی  خویش و برای برگرداندن قدرت از کش رف   ب  زمین و زمان رح  

اف ند، خان  و بندند، با انر ب  جانشیان میگذرانند و ب  دم اسیب میهای عادی و ممموری را از دم سیااور و شی نج  میانسیان

کرده و روند منطقی و عادی غن را ب  کشیند، با وحشییگری و ددمنشیی امامی  جامم  را زخمیشیان را ب  غاش میکاشیان 

پایان  های درتراش و غالم بیکنند، او در کنار ارسیی  این ییحن م سیلب اخ یار و حقو  میری ند و از امامی  مرده  می

های مناسینات انسیانی، امید ب  نیرگی  های از خودگذشی گی، فداکاری و عشیق ب  مردم، سی ایش زالریغن، زیناارین ییحن 

کشید. این ا یاویرند ک  احوالت ب  ا یویر میهای اا ب  غخر را با قل  شییوای خود ب  به رین شی م نور بر ظلم  و مقاوم 

دهد ک  خلق را یارای هضی  میدهند و در خا منطقی غن ب  خواننده نشیانثیر خود قرار مییبمدی را در م ن رمان اح  ا

انداز اسی  ک  در م ن رمان  و احمم این هم  ظل  و جور نیسی  و شیاید انق«ب راه ار حم این ممضی«ت باشید. با این نشی 

احو  انق«بی غیاز و او اع ب  انق«ب   ۀانق«بیگری و زمین  ۀروحی  های نری ی، نهای اًهای زیرزمینی و دس  پیدایش گروه با

 .شودمنجر می 1357
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ی بینان   ای دقیق و رنگر دارد. ب  ان  غن زنان و اشیتا  دیگر داسی ان نی  ب  گون روای ی ج ای  دارابیدر این داسی ان  

ای ک  ب  سین و سیا  یاشیار بود، وارد مدرسی  شید. پسیر  رنگ و روی سیوید و »خان  راد با پسیربچ   اند:وییش و اراا  شیده

ها بسییار بلند، ییای، کمی مایم ب  بور و بسییار امی  و شیوای  ای داشی . موهای سیرش برخ«ی موی سیر دیگر بچ پریده

بود، بر سییر داشیی . کیش دسیی یش مانند  داری ک  از کاموا باف   شییدهک«ه منگور  بود. رناسییی نو و زی ونی رنگ ب  ان، و

پایید. دمایی  بود و نشیمان ری  و راسیو مانندش، اطرای را میپشی ی کوهنوردان با دو اسیم  ب  پشی ش بسی   شیدهکور 

ای براقی ک  ب  پا داشیی ، هکرد. و یی  رنا  و کیوش و پواینباری  و خمیده داشیی  و مراب با دسیی ما  غن را پا  می

کردند. خان  شیان نگاه میها در سی وت گاه ب  او و گاه ب  ممل بچ  ثروامندی اسی . ۀگذاشی  ک  از خانوادشی ی باقی نمی

ک  زنگ خورد، همراه خود ب  ک«  سیوم غورد، طو  ک«  را پیمود و در  راد او را با خود ب  دف ر مدرسی  برد و پس از غن

برای اازه وارد   اًجا پیش یاشیار بنشیین! یاشیار از شینیدن اسی  خود، خوشیحا  شید. فورهمین  -  کرد:می ی اشیارهردیش او  ب  

ها اسی  این دوسی  جدیداان پژمان  بچ   -  کرد، گو :ها را نگاه میبچ   جا بازکرد و جم  و جور نشیسی . راد در حاری ک 

خواه  با او ار اسی . من از شیما میایش ی  کمی از شیما عقبهدر   اسی . پدرش اازه ب  این شیهر من قم شیده، طنیم اً

 .(490: 1385  )دارابی،«  ها ب  او کم  کنیدمهربان باشید و در در 
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ف ری اسی  ک  در کم داسی ان حضیور دارد، او ک  دوسی  ندارد مثم  )خواهر اریا ( دخ ر اح ییم کرده و روشین  شیانای

غور خان  کند و در ییاب اریا  و غیاز ناندیگر یینح اا شیب اسییر نهار دیواری خان  شیود، در بیرون از خان  کار میزنان  

»سییر کردن شی   در ازای غن هم  درد و رنج و گاه خو ، نی ی ننود ک  با روح سیرکش شیانای سیازگار باشید... در   اسی .



شید. در  امور جنسیی و عاطوی خ«یی  می  ۀ  زن، غن ه  در حیطگنگی بود ک  در نامو  ی  ۀشیراف  مقور  ،فرهنگ ینچ 

اری  هایی از این دسی  در فرهنگ شیانای، ممنی وسیی ورای این امریش، شیراف  همیشی  محووظ بود. وری شیراف  و مقور 

 . (242: 1385  داش « )دارابی،

ارین روش هنری و ادبی  بیا پیشیییرف ی   پروری کیاربغگیاهیانی  بیا اویییییش زنیدگی پررنج قهرمیانیان منیارز از قهرمیان  دارابی

اوان ب  باسواد بودن شانای و وابس   بودن می   ،اسای ک  از شوهر النین رسیدهخواندن نام   ۀدوری جس   اس . در قضی

 النین پی برد:

دان  نطور  باری خواندن نام  را شییروع کرد: »النین ع ی ! خودم ه  نمی»شییانای پس از م ثی کوااه با یییدای ی 

ناگهان بین من و او جدایی اف اد و من ن وانسی   الاقم از ن دی  با او خداحافظی کن . طوری عریی  را بر من انگ کردند  

نند حاال خود او بیشی ر  گیرم. مواظب پدرم باش، هرمی  ک  مجنور شیدم از غسییاب فرار کن . در اورین فریی  با او اما 

 .(120: 1390)دارابی،    از او ب  مراقن  نیاز داری«

در روایی  روییدادهیای ایاریتی و   کرده و  ی پرهی یغفرینش و خلق امیامی فضیییاهیای رمیان، نویسییینیده از درازگو  در

گوید. در فضیاغفرینی ک  خواننده ها ب  سیادگی و رحن زینا و بس درنشیینی سیتن میارین حواد  کشیور غن سیا پیچیده

ی خود یگودهید، بی  همیان سییینی  سیییادهمیایی این روییدادهیا ر درییابید در کیدامین موقمیی  اج میاعی و ایاریتی و جغرافیی 

دادن روابا و همنس گی زنان و مردان در کار و پی ارشان در این اف اید. در نشانوفادار اس  ک  بر جذابی  ک اب بسی می

 .هس ی ها  ارین رابط ارین و احساسیرمان ما شاهد انسانی
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بینند  دار نمیهای امروزی، گرف ار سن  هس ند و خود را نی ی باالار از ی  زن خان کلی ایلب زنان در داس انطور ب 

برابری زن و مرد   ۀطلنی ب  مسیئل  اندیشیند. ارن   برخی دیگر از زنان نی  هسی ند ک  با اجددو کم ر ب  احقا  حق خود می

ای از این زنان هسی ند ک  ن  نمون   اشی  سین«ندر    ک«راو   شیانایدانند.  کنند و خود را دسی  ک  از مردان نمیمیاوج 

شیود و در راسی ای رسییدن ب  کما   های اج ماعی میشیان ییری فماری بل   امام ا«ش  ؛انها با این مو یوع بیگان  نیسی ند

 .دارندطلنی گام برمیو غرمان

روای  گذر از سین   ب  مدرنی   اسی  ک  در غن، جریان برخورد شیت یی  اییلی داسی ان،    ۀبازگوکنند  اشی  سین«نرمان  

اس . نگونگی ورود او ب  مدرنی   نمایانگر در  کلی  شدهمدرنی   نشان داده  ۀبا دنیای جدید و نگونگی غشنایی او با پدید

ک  مردم جامم  مدرنی   را در ن  سیطحی  ؛ ایندهدمیها از مدرنی   را نشیانمردم جامم  از مدرنی   اسی ؛ یمنی القی غن

 ها از مدرنی   نگون  اس ؟ دریاف  غن  اند؟ و ای«ًفه  کرده

بار از خوشییحاری اشیی ش را  اسیی  ک  فریب درو کند. از این رو اینهایش فرینی ن اشیی  دانسیی  ک  در رهن بچ »می

گرایی را عین وحدت مرک  گری  هسی ند و کثرت  ناشی  سین«و در نهای  قهرمانان رمان   (993)همان:    جاری سیاخ «

  ،ایران اسی  و هر جا بروند   ۀبل   در هم  ،ها انها در زادگاهشیان نیسی غن  ۀها در عین حا  ک  مم قدند ریشی دانند. غنمی

اورین بار شیوند. برای نمون  ک«را وق ی برای امرک گرایی حاکمی  ب  شیدت ناراح  می  ۀن یج  ۀدوانند، از مشیاهدریشی  می



بیشی ر دنار ناامنی و   ،شیودپردازد و هر ن  وارد عمق شیهر میغن با شیهر کون  خود می  ۀشیود ب  مقایسی وارد اهران می

در مقایسی     ،شیدک  به رین بنای شیهرشیان محسیوب می  پدری او )ک«را(  ۀ»خان  کند.شیود و احسیا  انهایی میا یطراب می

 .(715)همان:  بود...«... وسم  شهر ار  منهمی در د  ک«را برانگیت   ودای بیش ننهای اهران، کلن با ساخ مان

داند در  ها را نمید ک  ممنی واژهنوشییی خواند و وی جواب میپرسییید ک  نرا دیگر در  نمیوق ی غیاز از اامارا می نی 

»غیاز ب  التی خندید...   شود.عامم وحدت اس ، دنار ا ر   می ،اش ک  زبان واحدکند و این اندیش مم مییگذش   خود ا

موجود روی زمین در نظرش، نطور افسیییرده و  دیید کی  ع ی ارینکرد زبیان واحید، عیامیم وحیدت اسییی  و حیاال میف ر می

 .(335اس « )همان:  شده  های واهی خیراوانس  باشد، ب  نقط ن  میپریشان و خاری از غن
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هاسی  ک  غنان را از دیگر زنان  ها در روحیۀ  ید اسی مماری غنفردی  شیت یی  ، مهم رین جلوۀسین«ناشی   در رمان  

رااریسی ، نویسینده مشیاهدات عینی و حسیی خود را ب  کار   ۀطور کلی در ادبیات داسی انی و حوزسیازد. ب جامم  م مای  می

کند و نگاری، نویسیینده فضییاسییازی می . در این وقای کار داری گیرد. در ادبیات رااریسیی  ما با واقمیات جامم  سییر ومی

اما واقمیات ی     ؛پردازدهای جامم  میگ یند و ب  واقمی هایش را نی  از میان مردم برمیکند. شت ی شت ی  خلق می

ها. از شیت یی ییر از مردم؟ و این مردم ن  کسیانی هسی ند؟ غیا ییر  از  شیوند؟ غیا  غیند؟ از ن  سیاخ   میکجا می جامم  از

نی  با   ابراهی  دارابیو این وج  امای  رمان با دیگر انواع ادبی اسیی .    بتشییدها فردی  میت خود ب  شییت ییی رمان در را

کند.  هایش، سیرنوشی  جاممۀ ایرانی پیش از انق«ب اسی«می را برای ما بازگو میپرداخ ن ب  قهرمانان و سیرنوشی  شیت یی 

دهند ک  ایران ب  شیود اا ب  خیا  خام خود نشیانمی  از زبان زنان داسی ان بازگو  هامری اییمنشیان  برای غخوش رق یی نوکر

 :هر قدر ک  نو  ارزان قیم  بتواهند، بنرند   یراح اوانند بها میاس  و غنگورس ان منارزان اندیم شده

بود و غنان برای او و یاشیار گو    ۀشی نج ۀزندان، زندانیان و نحو  ۀ»دوسی  مشی رکشیان »یدی« را ب  یاد غورد ک  دربار

کرد،  ها ف ر میوق  ب  غن   کند. هراوانسی  ایاز و اریا  را ییحیح و سیار  پیش نشیمانش مجسی  پس از غن با ی دیگر نمی

 کشند.دید ک  در زیر ش نج  فریاد میهای خونین میهرهای کشیده و نههای سوخ  ، ناخنها را با پوس غن

طور دادند. گرن  یاشیییار و باب  ب های او گوش میها با دق  ب  حریکرد و غنفردا ییییحن  می ۀبرنام  ۀرامین دربار

دادند،  خطیری شرک  می  ها را ه  در کارک  برای اورین بار، غنغوردند. اما از اینگو ، سر درنمین  رامین میکامم از غن

 انجام گو :کردند. رامین پس از بحثی طوالنی، سراحسا  یرور می

اند، ما ه  باید  های م رقی جهان، ب  دفاع از ما برخاسی  سیازمان  ۀحاال ک  هم  ؛نناید این فریی  را از دسی  بدهی   -

بود، با شییانای و رامین در میان گذاشیی  و من ظر  از نگهنان زندان شیینیده را ن دهی . ک«را غنشفشییار را روی رژی  اف ای

 (.1100« )همان:  امهبل ، من ه  شنید  -  رامین با رحن یمناری گو :ارممم رامین شد.  ع س

 یا در نمون  دیگر:

های او ها م وج  نشیوند، سیرش را ب  ع«م  اییید حریهای ک«را دقیق شید، با اشیاره طوری ک  بچ اوی نشی »رامین  

منشیان  برای  نوع خوش رق یی نوکراین کشی ارها ی     -  بود، پرسیید:ا ان داد. شیانای ک  سیت  نگران و یافلگیر شیده



اوانند با ها میاسی  و غندهند ک  ایران ب  گورسی ان منارزان اندیم شیدهها نیسی ؟ اا ب  خیا  خام خود نشیانغمری ایی

بلی ، رژی  دارد افسیییران را زیر پیای اهریمن قربیانی   -  خییا  راحی  هر قیدر کی  نوی  ارزان قیمی  بتواهنید، از اینجیا بنرنید؟

رود. در هم  جای دنیا یییدای اع راض بر  کند، اما کار ب  درتواه رژی  پیش نمیاا اداوم حاکمی  خود را اضییمینکند  می

های زندانیان سیییاسییی در جلو زندان یا با اینهم ، ف ر می نی جم  شییدن خانواده  - اسیی . یید این کشیی ار بلند شییده

رامین ب  ف ر فرو   قربانی شیدن افسیران بیشی ر جلوگیری کنند.نرا ن ؟ شیاید الاقم از    -  باشید؟ای داشی  دادگسی ری ن یج 

سییرهنگ خودش ب  او گو  ک  ب    -  بار سیییب گلویش را ا ان داد، رو ب  ک«را کرد و پرسییید:  رف  و پس از غن   نند

 ها را احویل  داد.بل ، بمد ه  رنا   -اند؟  زندان ق ر من قلش کرده
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بینیییی  در رحظات پر ا طراب منارزات سیاسی،  م عاشقان  دارد. میادر این رمان، اوج  عمیقی ب  مسا  دارابیابراهی  

شود. ار مینشینار و د ار، جذ ابگرم  مسیر حواد ، خورد ومیسیاس  با عشق و عواطییییش انییییسانی پیونیییید و گییییره

هایی  نقو نتواهیید بود. غن  حرک  و جننشی کامم و بیگونکوشیید اثنات کند ک  بدون مواور عشق، هی نویسنده مییی

در   رند.سُو ک  در کار منارزه و سیاس  هس ند، باید خود را از انور عشق گیرم سیازند اا در سرمای یتنندان اج ماع خود نَ

اما از   ؛هسی نداسی . زنان گرن  اح  سی   و فشیار  این داسی ان ب  ییورت بسییار پررنگ ب  مسیئلۀ عشیق زنان اشیاره شیده

»حنیب   :؛ عشیق ب  همسیری ک  دیگر زنده نیسی اسی . در پاراگرای زیر عشیق و مرگ ب  ه  غمیت  ندارندعشیق گری ی  

داد، نشیی  ب  م ار اش بازااب میجا در نهرهاکنون پیش روی شییانای با قدی افراشیی   و یییور ی ک  خشیی  و درد را ی  

بود:  کرد ک  پسییرش پیش از مرگ ب  خواهر خود نوشیی  ای ف ر مین نام بود، و در غن حا ، ب  مضییموع ی انش دوخ  

زودی    بیایید بیدانی کی  بی   ،وری ع ی م  ؛اسییی مهل ی بر او وارد غورده  ۀدان  کی  مرگ نیام دت نی   یییربی می  ؟»خواهر ع ی م

 .(820: 1385  )دارابی،  باران خواهند کرد« غمد و مرا ه  ایر  رب  دیگری ه  بر پی ر نحیش او فرود خواهد
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گرف   در جوام  بشری، اسا  او ر مردساالران  مورد اردید و پرسش قرار گرف   و و می   با احوالت اج ماعی  یورت

های گوناگون ها در ییحن گرف   در و یمی  زنان حضیور غناسی . از احوالت ییورتزنان دسی توش احوالت اسیاسیی شیده

ها های فی ی ی اسی  ک  جاممۀ کهن در قرون و اع یار گذشی   ب  غنهایی فراار از نقشعهده گرف ن نقش اج ماعی و ب 

در    اسی ،اما ب  ری  اغییرات غشی اری ک  با ا«ش زنان در این زمین  ییورت گرف    ؛حمیم کرده و در ییدد اداوم غن اسی ا

کند و در  قابم اغییر جامم  ب  سییوی برابری جنسییی ی مقاوم  میداسیی ان »اشیی  سیین«ن« او ر مردسییاالر هنوز در م

داسییی ان حار  ااریتی و دهد.  های جدید ان درخواهد ب  واقمی ها، همچون عرییییۀ فرهنگ، نمیبسییییاری از عریییی 

ییر اما نویسیینده و قهرمانان زن داسیی ان سییمی در اغ  کند؛میاالر زمان پهلوی را اوییییشرااریسیی ی دارد و جاممۀ مردسیی 

در ادبیات داسیی انی  دیدگاهی ان قادی ب  مرد سییاالری    اشیی  سیین«ندر    دارابیو ییمی  موجود دارند و در واق  در نگاه  

 شود.  میجویانۀ مردان ب  زنان دیدهردپای او رات مردساالران  و نگاه براری و  ممایر



  کنی    اط«   رف اری اسی . اگر نقش را ب ها حاا  اهمی   »در بازنمایی نقش زنان اب دا پیش از هر نی ی او ی  نقش

  فرایند   از  بتشییی یییورتب   مناسییب،  هاینقش  رودمی  پس ان ظار اسیی ،کرده  احراز را  مشییت ییی  پایگاه  ک   فردی از  ک 

»ما برای زنان داسییی ان  (. 80: 1387  کوان،)  پذیرد«می را  هاغن  فرد غن  از  پس و شیییودغموخ    فرد ب   شیییدن  اج ماعی

 مورد  در  جامم ،  ی    در  یارب  ان ظارات  جنسیی ی  نقش  .شیغلی  نقش و  جنسیی ی  نقش اوانی  دو نوع نقش م  یور شیوی :می

   (82همان:  )  شوند«  درگیر  هاغن  در  اوانندنمی  یا اوانندمی  زنان و  مردان  ک  اس   هاییشغم  و  هافماری 
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غوری خورا  و ش ار،  دوران گرد دوران اساطیری و مادرساالری یا مادرشاهی دارد. پس ازاقابم زنان با مردان ریش  در 

 ،زن  زیرا در این دوران کار   ؛کندمین و من ر ی شییایان کسییبییابد و شیی قدرت بسیییار می  ،یمنی در ع ییر نوسیینگی، زن

شیود و در و سیرور طنیم  دانسی   میبنابراین زن ب  اق ضیای کار و اشی غارش، ما ؛دامداری اسی ، مرد  ۀکشیاورزی و مشیغل

روایی مادر اسی  و از فرمانۀ ب  هر حا  ننین پیداسی  ک  دوران نوسینگی، دور ؛...  یابدغیین پرسی ش زن ای دان رواج می

. ب  دریم  شییودمین مییدر این ع ییر اق  ییاد و امنی  خانواده اوسییا مادران و زنان ا  .شییودمیکاسیی    قدرت مرد نسیین اً

  مین امنی  فرزندان را بریا  ۀگرف ند و وظیو مشی «ت زنان در سیور ایلب غنان هنگام شی ار رف ن مردان در یارها پناه می

کردن  کنار کشییاورزی، رشیی    نان بود و درغ  ۀعهد یذا نی  بر ۀبردن از هنر کشییاورزی اهی همچنین با بهره  ؛عهده داشیی ند

گری ه  اخ راع شیده و باع  شیود. در این دوره اسی  ک  نر  کوزههای زنان میمشیغوریاریای و بافندگی ه  از دیگر د 

خ یو  دالیم مادرسیاالری در این دوره در ک اب مشیهور خود ننین    در  ویم دوران   .گرددبراری زن نسین  ب  مرد می

ار و رف   اریای ناز ز غن زمان ک  انسییان اوانسیی  سییوزن و سیینجا  بسییازد ب  کار بافندگی پرداخ . رف  گوید: »امی

گری موجب براری اق  یادی مردان گردید و اخ راع نر  کوزه  اری ب  کار برد و بافندگی هنر مت یو  زن گردید.ظریش

فماری  اق  یادی اسی  اا مگر اوروی  از دسی  رف   را   دیگری از ام ان  ۀحیطو روی غوردن زنان ب  این کار ظریش، قنضی   

 .(38: 1370)دوران ،    بازیابند«

 یمنی زنان، ۀارین خواسی مه  و کندمن قم خواننده ب  زن را، ی   زندگی اجربیات اا کوشیدمی اشی  سین«ندر    دارابی

 بازنمایی کند. خوبی ب را خانوادهو  جامم  در خود واقمی هوی  در  و خودشیناسیی برای بیشی ر فریی  از برخورداری

 حقیقی و یمی  و هوی  ب  بیشی ر رحظ  هر اسی ،شیده ا یویر خود سین ی وظایش دادنانجام حا  در همواره ن  شیانای اگر

 هوی ی ب  یابیدسی  برای ا«ش و زنان  هاییاوانای و هایویژگ شیناخ  پی در زنان برخی مقابم، در د.شیومی غگاه خود

 هایسین  و مردسیاالر نظام با مقابل  با زنان این واق  در  ؛اسی هرسیید ن یج  ب  زمین  این در غنان سیمی و باشیندیمسی قم م

 وی . هکوشیندخود می هوی  اثنات در بود،شیده اج ماعی امور بسییاری از غنان گیریکناره موجب ک  فرهنگی نادرسی 

 کنند.عمم می خود شت ی خواس  و نظر اسا رب و اس  مردان از مس قم کام«ً زنان این



شیود  میقدر در انسیان انناشی  شیدن پدر و مادرم داشی  ، گاهی درد غنامروز او حا  و روزی دارد ک  من روز کشی    -»

خواهد با ی  ناقو یا غر  ای ی قلنش را سیورا  سیورا  کند اا دردهایش از غن بیرون بری ند. شیمری ک  امین   ک  درش می

 .«اما این درد در طو  زمان با او همراه خواهد بود  ؛باشدخواند، شاید در غن رحظ  درد او را اس ین داده

 گیری نتیجه

اما با بررسیی  ؛شی ی نیسی   ،گیرددر زمرۀ غثار م  ب رااریسی  سیوسییاریسی ی قرار می  گورکی  «مادر»ک  رمان  در این

اند. ما عمداً از روظ مای  را ب  کار بردی  اا شیدههای رااریسی  نوشی  مای شیود ک  این رمان در  میمشیتو  «اشی  سین«ن»

اسی . در رااریسی  عینی  و بند ننودهبگویی  این اثر هم  جا ب  مانیویسی  رااریسی ، ب  ویژه رااریسی  سیوسییاریسی ی پای

باشید.   ،دهدمین  ر بیرونی و غنهای  مه  اسی . نویسینده باید راوی واقمی یمنی پرداخ ن ب  امور عینی و حسیی  شییئی   

اند؛ پس نندان جای های ادبی دخم و ا ییری کردهنامۀ م  بکردی  ک  نویسییندگان ایرانی در مرامارن   پیشیی ر اشییاره

او برای روای    اسیی ، دسیی ان تاب کرده  اشیی  سیین«ندر    دارابیشییگو ی نیسیی  ک  ب  دریم زاویۀ دید دانای کلی ک   

های این رمان طویم، شییمارگونگی مربو  ب  نوع اع قاد منارزان اسیی  و رنند در بسیییاری از پارهه  شییمارگون  باز اسیی ؛

 اس . ها را روای  کردهنویسنده رهنی  شت ی 

 ۀ ارین خواسیی کند و مه ا«ش کرده اا اجربیات زندگی ی  زن را ب  خواننده من قم اشیی  سیین«ندر    ابراهی  دارابی

خوبی   فرییی  بیشیی ر برای خودشییناسییی و در  هوی  واقمی خود در جامم  و خانواده را بیمنی برخورداری از   ؛زنان

اسی ، هر  اگر ن  همواره در حا  انجام دادن وظایش سین ی خود ا یویر شیده  ک«راو   شیانایانم ا  دهد. در این داسی ان  

شیوی  ک  وج  بارز داسی ان،  م وج  میشیوند. ب  خوبی در داسی ان  رحظ  بیشی ر ب  هوی  و و یمی  حقیقی خود غگاه می

شان را مش «ت ها را کاویییید و مسیییاام وهایی ک  باید درون غنشت ی   ؛اس  های زنیییاندیدی  هایی پیرامون زندگی

 داد.  نشان

در    اواندهای اجددطلنی را میویژگی ۀقهرمانان زن اجددگرا هسیی ند و هم  اشیی  سیین«نو   مادردر هر دو داسیی ان  

دهندگی را در منارزه با ح وم  ا اری دارد و در رمان مادر ک  نقش غگاهی  الگی پها ردیابی کرد. ن   و رف ار غناندیشیی   

 کردند.کوشند و جلسات  د ح وم ی را اداره مین  ک«را و شانای ک  در زمینۀ رشد و غگاهی زنان می

های زن  در هر دو داسیی ان زبان زنان  در گو ار شییت ییی ها( در دو رمان این اسیی  ک   ویژگی مشیی ر  )شییناه    

نویسیی  نما سیاخ ن داسی ان از امور ج ای و سیادهها برای واق اسی . رااریسی قهرمان داسی ان نسین اً و ن  کامم رعای  شیده

به ر و  نگری مم قد هسیی ند. این ویژگی ک  ام ان ارانا « و ج ایگوییدو ب  »سییاده هر  دارابیو   گورکیگیرند.  بهره می

های راح  و نی  اق«م واژگانی  بیش ر نویسنده را با متاطب فراه  کرده، حایم کاربرد ساخ ارهای دس وری ساده، اوییش

نویسید، واژگان م ملق ینویسینده دربارۀ فضیای زندگی زنان م زنان  اسی . از غنجا ک  عام و ا راری مناسیب با فضیا و رهنی 

 رف   در این زمین   های ب  کاردایرۀ واژه داسی ان از بسیامد زیادی برخوردار اسی . در »اشی  سین«ن« نی  ب  این حوزه در

هیایی کی  زنیان اسیییامی ییذاهیای مت لش؛ رنیا  ،مشیییغوری زنیان دربیارۀ پتی  و پ  و ا رار واژگیان این حوزهانید از: د عنیارت

اند، در جاممۀ ما ب  عنوان ی  کار  اری ک  زنان داسی ان برای گذراندن نر  زندگی )خیاطی( برگ یدهح ی ک پوشیند ومی



پ  اسی واده کرده،  ودر اینجا نویسینده اگر از واژگان مورد اسی واده در مورد پت  ؛بسییار زیاد اسی اسی ، زنان  پذیرف   شیده

 همچنین نوع پوشش ه  ایکیدی بر قضیۀ فقر اس .  نداری و یذاهای بسیار ساده دارد؛  ایکیدی بر فقر و

  وری  کند؛نمی  متارو   رزمندگانش  گرایانۀغرمان و  قهرمانان  مرگ  با  دارابیاواوت دیگر دو داسیی ان غن اسیی  ک        

 و من وی  را او  اف د،می  ااوا   نی ی  ننین  جایی  در اگر  .کند  افشیا  را  هایشقهرمان  شیت یی ی و  بینشیی  یمش نیسی   حا یر

ننین   .اسیی گرف    خود ب  ایبیانی   و شییمارگون   حار   رمان  داسیی ان،  هایپاره از  بسیییاری  در  اما  ؛کندمی اخراج م ن  از

های امروزی با غفرینیب  ییورت کام«ً شیوای و ب  دور از ابهام  گورکیشیود.  نمیبرخوردی با شیت یی  در داسی ان مادر دیده

 کند.راک رهای داس ان رف ار میکا
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